Nº 100 – Ano IX – 12/2010

Informativo C.E. DIVINO MESTRE – www.cedivinomestre.
www.cedivinomestre.org
.cedivinomestre.
CENTRO ESPÍRITA DIVINO MESTRE (CEDM) – Rua Rubião Júnior, Nº 640 Centro – CEP. 12210-180 – Fone: 3922 4867

É com imensa satisfação que preparamos esta edição do Boletim “O Divino”. Chegamos ao exemplar de número 100,
coincidentemente no mês de Dezembro, quando celebramos o aniversário do Mestre Amado Jesus. Muito trabalho foi
feito no passado para que se alcançasse esta marca que nos dá uma mostra de como é importante a divulgação da
Doutrina Espírita sob as bênçãos de Nosso Pai Criador e do Governador do Planeta, Jesus. Muitos leitores têm
demonstrado interesse pelo Boletim de diversas formas, o que sempre nos incentiva a melhorar e manter a sintonia na
abordagem dos temas tão interessantes e importantes para todos nós, sempre à Luz do Espiritismo. Que possamos
continuar o nosso trabalho de espalhar estes textos sob a proteção de Deus, como o semeador que saiu a semear na
vinha do Senhor.
Gostaríamos também de, em nome do Centro Espírita Divino Mestre, desejar a todos um Feliz Natal, e que durante
as nossas festas e encontros familiares, possamos lembrar sempre de quem é o aniversariante do mês.
“Vinde a mim todos que estais
cansados e oprimidos, e Eu vos
aliviarei. Tomai sobre vós o meu
jugo e aprendi de Mim, que sou
manso e humilde de coração; e
encontrareis descanso para vossas
almas. Porque Meu jugo é suave e
Meu fardo é leve.”
(Mateus, 11.28-30)

“Eu sou a luz do mundo; quem
me segue não andará em trevas,
mas terá a luz da vida”
(João, 8.12)

“Eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em Mim, ainda que
morra, viverá, e quem vive e crê
em Mim nunca morrerá.”
(João, 11.25-26)

“Eu sou o caminho, a verdade e
a vida. Ninguém vai ao Pai se
não for por Mim.”
(João, 14.6)

“Amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, e de toda a tua
alma, e de todo teu pensamento.
Este é o primeiro e grande
mandamento; e o segundo,
semelhante a este é: Amarás teu
próximo como a ti mesmo. Destes
dois mandamentos dependem
toda a lei e os profetas.”
(Mateus, 22.37-40)

“Em verdade vos digo, aquele que
não nascer da água e do espírito, não
pode entrar no Reino de Deus. O
que nasceu da carne, é carne e o que
nasceu do espírito é espírito.”
(João 3.5-6)

Veja Ainda Nesta Edição
“Para isso Eu nasci e vim ao
mundo, para dar testemunho da
verdade; todo que está pela
verdade ouve a minha voz.”
(João 18.37)

“E Eu rogarei ao Pai e Ele vos
dará outro Consolador, para que
fique convosco para sempre, o
Espírito da Verdade. O Qual o
mundo não pode receber...Ele os
instituirá de toda Verdade.”
(João 14.16-17 e 26)
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Notícias do CEDM
1- No primeiro sábado de Novembro, dia 06, ocorreu a
Assembléia Geral Ordinária (AGO) do CEDM onde, entre
outras atribuições, elegeu um novo grupo de oito
Conselheiros em substituição aos que tiveram o mandato
terminado neste ano. Houve expressivo interesse dos
presentes, ao se candidatarem para ocupar a posição de novos
Conselheiro do CEDM. No mesmo dia, o Conselho composto
por sete integrantes que permaneceram, com os novos oito
eleitos, se reuniu após a AGO e escolheu integrantes para
ocupar as seguintes posições:
Secretário do Conselho: João Batista Silvério da Silva
Presidente da Comissão Administrativa: José Roberto
Marassi
Vice Presidente da CAd: Antônio Carlos Orbolato
Presidente da Comissão Doutrinária: Rogério R B Miguez
Vice Presidente da CDa: Luiz Tadeu Salazar Queiroz

Informes do Projeto!

2- O novo website do Centro já está funcionando. Acesse:
www.cedivinomestre.org

Dia 27/11/10 –sábado- das 14 às 20h - Vernissage da
voluntária e nossa Amiga Áurea Silveira - Pintura em
tela. O ingresso para a exposição são itens para a
cesta de Natal das mães do Projeto. Maiores detalhes
estão no cartaz fixado no mural do CEDM.

3- Novas luzes de emergência e corrimãos externos foram
instaladas: Já notou?

Dia 11/12/10 – sábado - Entrega das sacolinhas de
Natal - das 9 às 12h.

4- Um novo mutirão na Biblioteca foi realizado no dia 06/11.
Muito já foi feito, mas ainda não terminamos. O trabalho de
reestruturação da nossa biblioteca deve se estender pelo ano
que vem. Estejam atentos às convocações de novos mutirões.
Juntos podemos fazer muito mais!

O último dia para entrega da Sacolinha Sorriso
é 30 de novembro. A entrega pode se dar no CEDM
ou na OSCL. E vale lembrar que este ano a sacolinha
sorriso será completa: roupas, calçado, meia, peça
íntima, guloseimas e brinquedos. Tudo novinho!!!
Solicitamos às pessoas que levarem a sacolinha que
façam especial atenção na numeração da criança.

Obsessor, em sinonímia correta, quer dizer “aquele que importuna”.
E “aquele que importuna” é, quase sempre, alguém que nos
participou a convivência profunda, no caminho do erro, a voltar-se
contra nós, quando estejamos procurando a retificação necessária.
No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos
segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da
critica. Daí, a necessidade de paciência constante para que se lhe
regenerem as atitudes.
Emmanuel
Seara dos Médiuns
Francisco Cândido Xavier
BALCÃO DE TRABALHO VOLUNTÁRIO
A Obra Social Célio Lemos (OSCL) necessita de
"Assistente Social" e "Nutricionista" para trabalhar como
voluntário. Os interessados devem ligar na própria Obra
para: 39222716, e falar com Clecia (secretária), com quem
poderão receber mais orientações a respeito.

Anúncio da
VitaE

Os nossos sinceros agradecimentos a todos os
participantes da Campanha do Quilo realizada no dia
6 de novembro no Condomínio Esplanada do Sol.
Agradecemos também todos os
prestigiaram o Café da Manhã Estação Verão.

que

Gostaríamos de registrar a realização da VII Jornada
Espírita sobre a Valorização da Vida, comemorando os sete
anos de atividades do Projeto “Cura-Te”Valorizando a
Vida, núcleo São José dos Campos. Com o tema central,
Partilhando as Dificuldades para Melhor Suportar
os“Fardos”. Contamos com a participação dos expositores,
Carlos Abranches e Elisa Goulart, nos dias 20 e 27/11
respectivamente.
É a Casa Espírita dando a sua contribuição aos dependentes
químicos e familiares.
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♣ Devido às férias escolares que ocorrem no mês de Dezembro e
Janeiro, teremos, como de costume, uma paralisação temporária de
determinadas atividades. Para este ano, fomos informados pelos
dirigentes que suas respectivas atividades obedecerão à seguinte
programação:

1. ATIVIDADES QUE INTERROMPEM TEMPORARIAMENTE

Atividade

Encerramento

Reinício

ESDE I – 2ª feira/19h30min
ESDE II – 2ª feira/19h30min
ESDE III – 2ª feira/19h30min
PBMQ – 2ª feira/08h -10h e 13h -16h
ESDE I - 3ª feira/14h
Grupo de Estudos Espíritas – 3ª feira/20h
PBMQ – 4ª feira/08h -10h e 13h -16h
COEM - 4ª feira/14h
Grupo de Estudos Espíritas – 4ª feira/14h
GECO – 4ª feira/20h
Evangelização Infantil – 4ª feira/20h
Pré-Mocidade e Mocidade–4ª feira/20h
COEM Fase I – 5ª feira/20h
INFORMA – 5ª feira/20h
Grupo de Estudos Espíritas – 6ª feira/20h
ESDE I – 6ª feira/20h
ESDE II – 6ª feira/20h
ESDE III – Sábado/16h
Evangelização- PréMoc Sábado/15h45min
Estudo com os Pais - Sábado/15h45min
MOCIDADE – Sábado/18h
COEM - Sábado/19h30min

29/11/10
29/11/10
06/12/10
29/11/10
07/12/10
07/12/10
01/12/10

07/02/11 ESDEII

15/12/10
01/12/10
01/12/10
01/12/10
02/12/10
25/11/10
17/12/10
17/12/10
17/12/10
02/12/10
27/11/10
27/11/10
18/12/10
18/12/10

02/02/11
02/02/11
02/02/11
02/02/11
17/02/11
03/02/11
04/02/11
07/02/11
07/02/11
05/02/11
05/02/11
05/02/11
15/01/11
08/01/11

07/02/11

Centro Espírita
Um centro espírita é uma escola, onde podemos
aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe
as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros,
na senda eterna.
O Centro de Espiritismo Evangélico, por mais
humilde, é sempre um santuário de renovação
mental, na direção da vida superior. Nenhum de
nós que serve, embora com a simples presença,
a uma instituição dessa natureza, deve esquecer
a dignidade do encargo recebido e a elevação do
sacerdócio que nos cabe.

14/02/11 ESDE I

07/02/11
15/02/11
08/02/11
09/02/11

Emmanuel
Cartas do Coração – Chico Xavier – Espíritos Diversos

Novo ESDE I
O curso de estudos ESDE III,
de
segunda-feira,
às
19h30min,
encerrou
o
programa previsto no mês de
Dezembro, retornará como
ESDE I em Fevereiro. As
inscrições estão abertas. O
ESDE I é para iniciantes, não
há pré-requisito.

Inscreva-se, não perca
esta oportunidade!

Novo ESDE II
2. ATIVIDADES QUE CONTINUAM NORMALMENTE









REUNIÕES PÚBLICAS de 2ª feira 20h, 3ª feira 14h30min, 6ª
feira 20h e Domingo 9h30min, com exposições doutrinárias,
passes e atendimento fraterno
Nota: Não haverá reunião nos dias 24 e 31 de Dezembro (Sextasfeiras)
FLUIDOTERAPIA - 2ª feira - 14h
PROJETO CURA-TE - 2ª feira - 19h30min
FLUIDOTERAPIA - 3ª feira - 20h
PASSES - 3ª e 5ª feira - 10h
COEM Fase II – 5ª feira/20h
ESTUDO DAS OBRAS DE ANDRÉ LUIZ - Domingo - 15h

Anúncio SM
Contabilidade

O curso de estudos ESDE I, de
segunda-feira, às 19h30min,
encerrou o programa previsto
no mês de Novembro,
retornará como ESDE II em
Fevereiro. As inscrições estão
abertas.
Lembramos
a
necessidade de ter concluído o
ESDE I para ingressar.

Inscreva-se, não perca
esta outra oportunidade!

Lembrete
Dirigentes e Secretários, façam uso das
pranchetas,
informando
os
frequentadores sobre os eventos do
CEDM. Comuniquem previamente à
CDa a inclusão de novos avisos e
comunicados.

Calendário das Reuniões Públicas
Mês de Dezembro

Lembrete
A Obra Social Célio Lemos
convida para o almoço do mês no
dia 28/11: O tema será “O Natal”.

Nos vemos lá!

Domingo
09h30min

Segunda
feira
20h
Terça
feira
14h30min
Sexta
feira
20h

DIA

TEMA

EXPOSITOR

05
12
19
26
06
13
20
27
07
14
21
28
03
10
17
24
31

A Nova Era - ESE Cap. I - itens 9 a 11
A Sexualidade à Luz da Doutrina (tema solicitado pelos frequentadores)
Viver Jesus
Fé, mãe da Esperança e da Caridade
Das Penas e Gozos Terrenos – LE: 920 a 936
Das Penas e Gozos Futuros – LE: 937 a 957
Natal
Das Penas e Gozos Futuros – LE: 960 a 982
Da lei de conservação – LE: 702 a 727
Sede perfeitos - ESE Cap. XVII – itens 17 a 11
Natal
Ano Novo
Amar ao Próximo Como a Si Mesmo - ESE Cap. XI – itens 11 a 15
Jesus
Jesus
Não haverá reunião
Não haverá reunião

Marta
Rogério
José Carlos
Adelina
Waltrick
Vilarraga
Eduardo Valério
Eduardo Borges
Adelina
Helen
Nara
A confirmar
Wendell
Flávio
Eduardo Valério

INFORMA
DIVALDO RESPONDE!
LIVRO: DIRETRIZES DE SEGURANÇA

O que é um grupo mediúnico e qual o número
adequado de pessoas que deve constituí-lo?
Entendemos por grupo mediúnico a associação de
pessoas que têm conhecimento da Doutrina Espírita e
que pretendem dedicar-se ao estudo da fenomenologia
medianímica e, simultaneamente, praticar a excelente
lição do próprio Espiritismo, que é a caridade.
O número de pessoas oscila de acordo com as
possibilidades dos que dirigem o grupo. Ideal é que este
seja constituído de elementos, como diz Allan Kardec1,
simpáticos entre si, que persigam objetivos superiores,
que desejem instruir-se e que estejam dispostos ao
ministério do serviço contínuo; entretanto, merece
considerar que todo grupo de experiências mediúnicas
fundamentado num número excessivo de membros está
relativamente fadado ao fracasso. Os espíritos
prescrevem um número em torno de 15 (quinze), no
máximo 20 (vinte), ou não inferior a 6 (seis), para que
haja a equipe dos que funcionarão na mediunidade,
propriamente chamada, bem como a equipe dos que
atenderão no socorro dos passes e através da
mediunidade de doutrinação, e, ao mesmo tempo, o
grupo dos que poderão atender como assessores para
qualquer outra cooperação necessária.
1 KARDEC, Allan. O livro dos médiuns, capítulo 29º, item 331,
53ª edição, FEB, Brasilia-DF, 1986.

O Programa INFORMA: Integração, Formação e
Atualização, para trabalhadores do CEDM, promoveu no
mês de Novembro, no dia 04, encontro para Expositores
com o tema: A Contribuição da Doutrina Espírita à
Conservação do Meio Ambiente. No dia 11, outro tema
de interesse geral foi apresentado: Depressão, A Doença
do Século.
As reuniões ocorrem às quintas-feiras das 20h às
21h15min.
Gostaríamos de lembrar que estes encontros são públicos,
deste modo, mesmo não sendo trabalhador da área em
questão, a participação é aberta a qualquer interessado.
Conserva a paz. Cala-te todas as vezes que puderes. Ensina
sem humilhar a ninguém. Fala baixo, a voz estridente
estimula reação. Consome com o teu amor o orgulho dos
outros, e multiplica com tuas mãos o serviço em favor dos
necessitados. Age sempre no bem, nunca permitindo que
o mal entre no teu coração, no teu sentimento.
Livro: Dr. Hermann (Reflexões)
Médium: Altivo Carissimi Pamphiro

Anúncio
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Grandes Espíritas do Brasil
Zilda Gama
Juiz de Fora - MG
11/03/1878
Rio de Janeiro - RJ
10/01/1969
Zilda Gama foi uma das mais celebradas
médiuns do Brasil.
Viveu quase 91 anos, tornando-se paradigma
para todos os que encaram a mediunidade como
sacerdócio lídimo e autêntico.
Incontestavelmente, os grandes medianeiros
que têm servido de ponte entre os mundos material e
espiritual, no trabalho meritório de descortinar novos
horizontes para a conturbada humanidade terrena,
foram missionários, podendo-se mesmo afiançar que
na constelação dos médiuns que brilharam na Terra,
prodigalizando aos homens novos conhecimentos e
preparando o terreno para a implantação da verdade,
Zilda Gama brilhou de modo fulgurante, cabendo-lhe
uma posição das mais proeminentes.
Ainda jovem, com apenas 24 anos, ficou órfã
dos pais, tendo que assumir a direção da casa,
cuidando de cinco irmãos menores e posteriormente
de outros cinco sobrinhos órfãos.
Foi professora e diretora de escola, sendo
agraciada em concursos promovidos pela Secretaria
de Educação de Minas Gerais.
Em 1931, quando no Brasil houve intenso
movimento em prol dos direitos femininos, Zilda
Gama foi autora da tese sobre o voto feminino, no
Congresso. Essa tese foi aprovada oficialmente.
Escreveu contos e poesias para vários jornais,
destacando-se o "Jornal do Brasil", a "Gazeta de
Notícias" e a "Revista da Semana", todos da antiga
capital federal.
Ainda jovem Zilda Gama começou a perceber
a presença dos Espíritos. Recebeu mediunicamente
mensagens de seu pai e de sua irmã, já
desencarnados, que a aconselhavam e a consolavam
nos momentos de provações difíceis pelos quais
estava passando.
Em 1912 recebeu interessante mensagem
assinada por Allan Kardec. Após essa manifestação, o
Codificador propiciou-lhe outros ensinamentos, os
quais foram impressos no livro "Diário dos
Invisíveis", publicado em 1929.
Em 1916 os Benfeitores informaram-lhe que
passaria a psicografar uma novela, fato que a deixou
bastante perplexa. O Espírito Victor Hugo passou, então
a escrever por seu intermédio. Dentro de pouco tempo, a
primeira obra "Na Sombra e na Luz" estava completa.

Posteriormente, sob a tutela do mesmo Espírito,
vieram os livros "Do Calvário ao Infinito", "Redenção", "Dor
Suprema" e "Almas Crucificadas", todas publicadas pela
FEB.
Os livros mediúnicos de Zilda Gama fizeram época na
literatura espírita, além de terem o mérito de suavizar muitas
dores e estancar muitas lágrimas. Foi a pioneira, no Brasil, a
receber tão vasta literatura do mundo espiritual.
Outras publicações foram produzidas pela sua
mediunidade: "Solar de Apolo", "Na Seara Bendita", "Na
Cruzada do Mestre" e "Elegias Douradas".
Didata por excelência organizou os seguintes livros:
"O Livro das Crianças", "Os Garotinhos", "O Manual das
Professoras" e "O Pensamento".
Não obstante as grandes lutas morais que teve que
sustentar, Zilda Gama se constituiu na orientadora de muitas
criaturas.
Em 1959, após sofrer derrame cerebral, viveu numa
cadeira de rodas, assistida pelo sobrinho Mário Ângelo de
Pinho, que lhe fazia companhia.
Algo que nos chama a atenção na obra de Zilda Gama
é o fato de haver psicografado mensagem de Kardec em
1912, quando Chico contava 2 anos de idade.
No livro “Pioneiros de uma Nova Era”, de Antônio de
Souza Lucena, o fato é mencionado pelo autor, que diz que
naquele ano, na cidade de Além Paraíba (MG), Zilda Gama,
que na época não tinha qualquer conhecimento da Doutrina
Espírita, recebeu mensagem assinada por Allan Kardec, com
o seguinte teor:
Sobre a tua fronte está suspenso um raio luminoso
que te guiará através de todas as dificuldades, de todos os
obstáculos, e será a tua glória ou tua condenação, conforme
o desempenho que deres aos teus encargos psíquicos. Cingete de coragem, sem desfalecimento e sem deslizes, em todos
os teus deveres sociais e divinos e conseguirás ser triunfante.
Como se sabe, em 1912, o médium Francisco
Cândido Xavier estava encarnado e vivia em Pedro Leopoldo
(MG), onde nasceu em 2 de abril de 1910. O episódio é
ilustrativo e deveria ser meditado por todos os que vêm
propalando a tese de que Chico seria a reencarnação do
Codificador do Espiritismo.
Zilda Gama, alma de escol, dedicou toda sua longa
existência ao propósito de difundir no Brasil a Consoladora
Doutrina dos Espíritos.

Anúncio loja de
roupa

P.E.G.A.D.A.S.

Cantinho das Quadras

(Pequenos Espíritas Ganhando Amigos e Dizendo Aquilo que Sabem)

Destaques 2010
Pois é... o ano está acabando e bate aquela vontade de ver
tudo que fizemos, não é mesmo?
Pois saibam que fizemos muita coisa esse ano com as nossas
crianças, mas, como não dá para escrever sobre tudo, vamos
lembrar apenas de alguns “destaques”...

- “Minha mãe, por que Jesus,
Cheio de amor e grandeza,
Preferiu nascer no mundo
Nos caminhos da pobreza?
Por que não veio até nós,
Entre flores e alegrias,
Num berço todo enfeitado
De sedas e pedrarias?”

O primeiro destaque foi o trabalho realizado com as crianças
sobre o tema “Imortalidade”. Se para nós, Espíritas, a
separação momentânea causada pela morte ainda é penosa,
imaginem para aqueles que não conhecem a realidade da
Vida Espiritual?

-“Acredito, meu filhinho,
Que o Mestre da Caridade
Mostrou, em tudo, e por tudo,
A luminosa humildade!...

Pensando nisso aproveitamos o tema para ir com as crianças
e os pais até o cemitério e levar, além de uma mensagem,
uma palavra de consolo através da música e da oração aos
que lá estavam para se recordar de seus entes queridos.

Às vezes, penso também
Nos trabalhos deste mundo,
Que a Manjedoura revela
Ensino bem mais profundo!”

Apesar de uma apreensão inicial, todos voltaram
extremamente felizes e satisfeitos com o trabalho realizado.

E a pobre mãe de olhos fixos
Na luz do céu que sorria,
Concluiu com sentimentos,
Em terna melancolia:

Outro destaque foi nossa primeira festa junina! Muita
diversão, dança, jogos, contação de causos e, principalmente,
uma convivência harmoniosa entre as crianças, pais,
professores e os jovens da mocidade que também nos
ajudaram.
Outra atividade especial foi o trabalho com o Livro Nosso
Lar, aproveitando a estreia do filme em Setembro. Melhor do
que simplesmente vermos o filme, foi podermos trabalhar o
conteúdo do livro com os pais e as crianças.
E, para finalizar, mas não menos importante, foi a grande
notícia que passamos a ter esse espaço fixo no Boletim
Informativo “O Divino”. Tem sido uma grande e prazerosa
aventura escrever nesse espaço tão bem-vindo para nós!
Aguardem, pois um novo ano está chegando e, com ele,
muitas novidades de uma turminha que está sempre se
reinventando! Não se percam nas nossas P.E.G.A.D.A.S.!

Grande Encontro de Encerramento
Como já fazemos há três anos, mais uma vez nosso
encerramento será no Parque da Cidade. Esse ano será no dia
04 de dezembro a partir das 9h da manhã!
Haverá gincana, brincadeiras e muita diversão, com a
participação não somente do Divino Mestre, mas também de
vários outros centros.
Quem quiser saber como foram os outros anos, basta dar uma
espiadinha no nosso álbum eletrônico. Quem quiser
participar, basta aparecer por lá e levar seu lanchinho pro
piquenique final!
2007: http://picasaweb.google.com/EvangelizacaoDM/EEEEI2007
2008: http://picasaweb.google.com/EvangelizacaoDM/EEEEI2008
2009: http://picasaweb.google.com/EvangelizacaoDM/EEEEI2009

-“Por certo, Jesus ficou
Nas palhas, sem proteção,
Por não lhe abrirmos na Terra
As portas do coração.”
Autor: João de Deus, Poeta Português
Livro: Parnaso de Além Túmulo
Psicografia: Francisco Cândido Xavier

Curiosidade
Curiosidade
No livro Tormentos da Obsessão, o Espírito Manoel
Philomeno de Miranda esclarece que o nosocômio do
plano espiritual conhecido como Sanatório
Esperança foi erguido na década de 1930 a 1940, em
decorrência do coração magnânimo do Espírito
Eurípedes Barsanulfo. Este Espírito, já havia sido
tocado de modo profundo quando aqui esteve
encarnado pelo próprio Jesus. Impressionado por este
contato com o Mestre, ao desencarnar, funda esta
instituição. Se o leitor desejar conhecer que encontro
foi este entre Jesus e Eurípedes, leia a Visão de
Eurípedes na página 8.

Anúncio Gléria

RAUL TEIXEIRA RESPONDE!
LIVRO: DESAFIOS DA MEDIUNIDADE

Quais seriam as etapas a serem percorridas pelo médium na sua educação mediúnica?
Segundo Allan Kardec, n’O Livro dos Médiuns1, a mediunidade não deverá ser explorada antes que venha a eclodir.
Dever-se-ia esperar que ela brotasse e, a partir de então, se lhe daria o devido trato. Sendo assim, embora encontremos
muitos companheiros que se candidatam ao exercício da mediunidade, sem que jamais hajam sentido coisa alguma que
lhes demonstre serem portadores desse grau ostensivo de mediunidade, as nossas Instituições Espíritas devem estar
sempre em guarda cuidadosa, para que não inaugurem o sistema de fabricação mediúnica destituída de qualquer valor
doutrinário, uma vez que há companheiros que se aproximam das Instituições Espíritas, portando tais peculiaridades
mediúnicas já em processo de desabrochamento.
A Instituição orientada pela Doutrina deverá aproximá-los dos estudos doutrinários, das reuniões doutrinárias, do
trabalho assistencial em favor de necessitados, daqueles labores que possam gradativamente disciplinar a criatura. Não
é oportuno que ela chegue ao Centro e seja, de imediato, encaminhada à mesa de trabalhos mediúnicos, mas, sim,
introduzida no campo de estudo, de conhecimento doutrinário espírita.
Se a pessoa estiver com a mediunidade atormentada será encaminhada para tratamento através de passes, explicações
doutrinárias e da participação nas reuniões de estudos, para que possa, gradualmente, ir assentando essas energias
revoltas, equilibrando-se até que possa chegar à atividade propriamente mediúnica. Isto porque, se aproximarmos a
criatura, sem nenhum conhecimento espírita da mediunidade, aquilo não lhe sendo compreensível poderá afastá-la ou
perturbá-la ainda mais. Não sabendo o que ocorre consigo mesma, a pessoa, ao invés de entregar-se ao labor, procura
fugir, procura criar empecilhos de maneira consciente ou inconsciente. E é exatamente por isso que, não oferecendo a
mediunidade nenhum espetáculo, sendo um fenômeno natural, exigirá que o companheiro tenha, pelo menos, as
primeiras noções basilares do que a Doutrina Espírita nos fala a respeito desse tentame. Por isso, aqueles que se
aproximam da mediunidade deverão encontrar, nas Instituições Espíritas, a orientação para o tratamento, para o
trabalho e para o estudo conforme Allan Kardec nos preceitua.
1 KARDEC, Allan. O livro dos médiuns, capítulo 16º, item 198, 53ª edição, FEB, Brasília - DF, 1986.

Jesus
Reis, juízes, heróis, generais e tiranos,
Entre o ouro e o poder, de vitória, em vitória,
Comandaram na Terra a vida transitória,
Erguendo sobre o povo os braços soberanos.
E passaram fremindo, arrojados e insanos,
Ébrios de ostentação e famintos de glória,
Detendo-se, porém, nos túmulos da História,
Relegados à dor e cruéis desenganos.
Mas, o Cristo, na palha, humilde e pequenino,
Traz consigo somente o Coração Divino,
Na exaltação do bem que ilumina e socorre...
E, brilhando por sol generoso e fecundo,
Em todas as Nações que engrandecem o mundo
É sempre o Excelso Rei do amor que nunca morre.
Amaral Ornelas
Mensagens Esparsas – Chico Xavier

Anúncio da
EletroCom

SE ASPIRAS A SERVIR
“Aprendi a contentar-me com o que tenho.” – Paulo
(FILIPENSES, 4:11)
Afirmas-te no veemente propósito de servir; entretanto, para
isso, apresenta cláusulas diversas.
Dispões de recursos próprios, conquanto humildes, para as
tarefas do socorro material; contudo, esperas pelo dinheiro dos
outros.
Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os
necessitados de instrução, mas esperas um título oficial que
talvez nunca chegue.
Mostras pés e braços livres que te garantem o auxílio aos irmãos
em prova; entretanto, esperas acompanhantes que provavelmente
jamais se decidam ao concurso fraterno.
Relacionas talentos múltiplos, a fim de cumprires abençoada
missão de amor puro entre os homens; todavia, esperas em
família pelo companheiro ideal.
Se acordaste para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa
de Paulo: “Aprendi a contentar-me com o que tenho”.
Quando o apóstolo escreveu essa confissão, estava preso em
Roma.
Em torno dele, o ambiente doloroso do cárcere. Guardiães
desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões. Nem
sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre
consolação, nem sempre voz amiga...
No entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho
cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio.
Se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo, no reino do
Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, pois todo aquele
que sente, e age com o Cristo, vive satisfeito e procura melhorarse, melhorando a vida com aquilo que tem.

Palavras de Vida Eterna

Emmanuel – Chico Xavier

VISÃO DE EURÍPEDES
Começara

Eurípedes Barsanulfo, o apóstolo da
mediunidade, em Sacramento, no Estado de Minas
Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável
desdobramento, quando, certa feita, à noite, viu a si
próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como
que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de
amor, subia, subia...
Subia sempre.
Queria parar, e descer, reavendo o veículo carnal, mas
não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a
sublime excursão. Respirava outro ambiente. Envergava
forma leve, respirando num oceano de ar mais leve
ainda... Viajou, viajou, à maneira de pássaro teleguiado,
até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava
na formosa paisagem, quando não longe, avistou um
homem que meditava, envolvido por doce luz.
Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximouse...
Houve, porém, um momento, em que estacou, trêmulo.
Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais...
E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na
presença do Cristo.
Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou
em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar
ou seguir adiante.
Recordou as lições do Cristianismo, os templos do
mundo, as homenagens prestadas ao Senhor, na literatura
e nas artes, e a mensagem d’Ele a ecoar entre os homens,
no curso de quase vinte séculos...
Ofuscado pela grandeza do momento, começou a
chorar...
Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu
coragem e ergueu os olhos, humilde.
Viu, porém, que Jesus também chorava...
Traspassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto,
desejou fazer algo que pudesse reconfortar o Amigo
Sublime... Afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de
um cão leal aos seus pés...
Mas estava como que chumbado ao solo estranho...
Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo, a se
perpetuarem nas criaturas que até hoje, na Terra, lhe
atiram incompreensão e sarcasmo...
Nessa linha de pensamento, não se conteve.
Abriu a boca e falou suplicante:
- Senhor, por que choras?
O interpelado não respondeu.
Mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípedes
reiterou:
- Choras pelos descrentes do mundo?
Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o
Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E, após um
instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima:
- Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais
devemos amor. Choro por todos os que conhecem o
Evangelho, mas não o praticam...
Eurípedes não saberia descrever o que se passou então.

Como se caísse em profunda sombra, ante a dor que a
resposta lhe trouxera, desceu, desceu...
E acordou no corpo de carne.
Era madrugada.
Levantou-se e não mais dormiu.
E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a
divina revelação que lhe vibrava na consciência,
entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem
repouso sequer de um dia, servindo até a morte.

A VIDA ESCREVE
FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER
E
WALDO VIEIRA
PELO ESPÍRITO HILÁRIO SILVA

A MEDICAÇÃO PELA FÉ
A moça abatida, num acesso de tosse, chegara
ao “Luiz Gonzaga” com a receita médica.
Estava tuberculosa.
Duas hemoptises já haviam surgido como
horrível prenúncio.
O doutor indicara remédios, entretanto...
— Chico, — disse a doente — o médico me
atendeu e aconselhou-me a usar esta receita por trinta
dias...
Mas, não tenho dinheiro. Você poderia
arranjar-me uns cobres?
O Médium respondeu com boa vontade:
— Minha filha, hoje não tenho... E meu
pagamento no serviço ainda está longe...
— Que devo fazer? Estou desarvorada...
Chico pensou, pensou, e disse-lhe:
— Você peça à nossa Mãe Santíssima socorro
e o socorro não lhe faltará.
A que horas você deve fazer a medicação?
— De manhã e à noite.
— Então você corte a receita em sessenta
pedacinhos.
Deixe um copo de água pura na mesa, em sua
casa e, no momento de usar o remédio, rogue a
proteção de Maria Santíssima.
Tome um pedacinho da receita com a água
abençoada em memória dela e repetindo isso duas
vezes por dia, no horário determinado, sem dúvida,
pela fé, você terá usado a receita.
A enferma agradeceu e saiu.
Passado um mês, a moça surgiu no Centro,
corada e refeita.
— Oh! é você? — disse o Médium.
— Sim, Chico, sou eu. Pedi o socorro de
Nossa Mãe Santíssima. Engoli os pedacinhos do papel
da receita e estou perfeitamente boa.
— Então, minha filha, vamos render graças a
Deus. E passaram os dois à oração.
Lindos Casos de Chico Xavier
Ramiro Gama

